
م2019ديسمبر  01متوسطة عوار محمد                                                                    األحد 

16:00-15:00التوقيت:                                    متوسطة                                    رابعةسنة 

للثالثي األولالتقويم التحصيلي في مادة التربية المدنية 

ن)12الجزء األول: (

ن)5: (الوضعية األولى

السند: " ال تسير الحياة على األرض بودّ دائم أبدا ، فأحيانا تتخللها نزاعات و التي البد أن نلجأ إلى حلها 
( بطرق ودية) بهدف التوفيق بين الطرفين أو حلها ( بطريقة قانونية) للفصل بين المتقاضين"

ن)1تحته خط. (اشرح ما  -1

ن)1فيما تتمثل الطرق الودية. ( -2

ن)1فيما تتمثل الطريقة القانونية؟ و متى نلجأ إليها؟ ( -3

ن)2وّضح كيف يتم ذلك؟ ( -4

ن)5يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من أهم الحقوق الدستورية. (الوضعية الثانية: 

ن)1اشرح ما يلي:  حياد القضاء ، اإلدانة. ( -1

ن)3ول مؤسسات القضاء حسب أنواعه. (في جدصنّف  -2

ن)1ماذا يحدث إذا رفض أحد المتقاضين الحكم الذي أصدره القاضي؟ ( -3

تفاديا لتطور الخالف بين زميلين لك حول مباراة كرة قدم طلب منك أن تتوسط بينهما.الوضعية الثالثة: 

ن)2وّضح في أربع نقاط كيف تكون وسيطا ناجحا. (المطلوب: 

ن)8زء الثاني: الوضعية اإلدماجية: (الج

تسعى السلطة القضائية جاهدة لتحقيق العدالة  "سمع أخوك عبر إحدى البرامج التلفزيونية العبارة التالية:
االجتماعية" فسألك عن المبادئ القانونية التي تضمن للمواطن محاكمة عادلة.

السندات: 

يدافع عن نفسه بتقديم األدلة و البراهين التي تثبت براءته.في جلسة المحاكمة من حق المتقاضي أن  -1

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من أهم ضمانات تحقيق  07عالنية الجلسات طبقا للمادة   -2
العدالة.

جيب فيها عن سطرا ت 13تتجاوز  باالعتماد على السندات و مكتسباتك القبلية أنجز فقرة الالتعليمة: 
أخيك.تساؤل 
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السند: "السند: " ال
( بطرق ودية( بطرق ودية) به

تحتتحته خط.شرح ما اشرح ما 

 الطرق الودية تتمثل الطرق الودية.

طريقة القانونية الطريقة القانونية؟ و

ن)ن)22؟ذلك؟ (

للجوء إلى القضحق اللجوء إلى القضاء

ن)11دانة. (، اإلدانة. (

ن)3سب أنواعه. ( حسب أنواعه. (

ي أصدره القاضكم الذي أصدره القاض

 حول مباراةن لك حول مباراة كرة

) ن)ن)2ا.

لقضائية جالطة القضائية جاهدة ل
ةعادلة.

ي تثبت براءت التي تثبت براءته.

تحقيق ات تحقيق 


